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2021-2027
IEVADS
LU MII ir dibināts 1959. gada 11. novembrī kā Latvijas
Universitātes Skaitļošanas centrs. Atbilstoši Latvijā
mainītajai politikai par zinātnisko institūciju statusiem,
LU MII ir vairākkārt pārreģistrēts. 1992. gadā LU MII
tika reģistrēts kā valsts uzņēmums. 2006. gada 1. aprīlī
tika veikta reorganizācija, un LU MII pārveidots no valsts
bezpeļņas
zinātniskā
uzņēmuma,
bezpeļņas
organizācijas, par Latvijas Universitātes aģentūru
„Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas
institūts” (MK 17.03.2006 rīkojums Nr. 182 un LU
Senāta 31.10.2005 Nr. 124 un 27.03.2006 Nr. 171
Latvijas
lēmumi) ar juridiskas personas tiesībām (Senāta lēmums
Universitātes
26.06.2006 Nr. 220).
Matemātikas un
Līdz ar reorganizāciju, LU MII 2006. gadā ir svītrots no
informātikas
komercreģistra. LU MII ir reģistrēts Latvijas Republikas
institūta
Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju
sekmīga darbība
reģistrā (apliecība Nr. 351013, 20.04.2006.), institūta
sekmē
nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs ir 90002111761,
Latvijas valsts un
bet PVN reģistrā LU MII reģistrēts 2006. gada 20. aprīlī
sabiedrības
ar numuru LV90002111761.
izaugsmi
2008. gada LU MII reģistrēts ES zinātnisko institūciju
reģistrā – PIC numurs 999645723.
2015. gada 24. novembrī Ministru kabinets (MK) izdod
rīkojumu par LU aģentūras – zinātniskā institūta “LU
Matemātikas un informātikas institūts” pārveidi par
Latvijas Universitātes zinātnisko institūtu – atvasinātu
publisku personu – “Latvijas Universitātes Matemātikas
un informātikas institūts”. Šajā datumā MK apstiprina arī
jaunu LU MII nolikumu (Rīkojums Nr. 739 Protokola
Nr. 62 12 §). Vienlaicīgi ar šiem MK lēmumiem LU MII
īpašumā tiek nodota ēka Rīgā Raiņa bulvārī 29, bet
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2020. gadā tiek veikta papildu būvniecība un ēkas
pagalma atzarā tiek uzbūvēti vēl divi stāvi – kopumā 400
kvadrātmetri.
2015. gada 14. decembrī LU MII ir reģistrēts Latvijas
Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko
institūciju reģistrā ar jaunu apliecības numuru –
Nr. 381013.
Latvijas Republikas Ministru kabinets ir noteicis, ka
LU MII ir visu iepriekšējo reorganizēto institūciju
saistību pārņēmējs.
Pašlaik LU MII ir IKT nozares viens no lielākajiem
pētniecības institūtiem Latvijā. Tajā koncentrēta
apvienota pētniecība matemātikā, datorzinātnēs,
inženierzinātnēs (informācijas apstrādes un komunikāciju
tehnoloģijās, valodu tehnoloģijās).
Institūts īsteno
starpnozaru pētniecības projektus plašā pētniecības veidu
spektrā (tehnoloģiju gatavības līmeņi: technology
readiness levels TRL0-TRL9), nodrošinot projektu pilnu
attīstības ciklu no fundamentālas zinātnes līdz inovatīvu
valstij nozīmīgu pakalpojumu sniegšanai, tai skaitā
nodrošinot arī monolītu visa cikla procesu izpildi.
Institūta pastāvēšanas vēsture apliecina darbinieku skaita
un finansēšanas apjoma vidējo rādītāju stabilizāciju.
Šobrīd institūtā strādā aptuveni 160–200 darbinieku ar
vidējo gada finansējumu 5M eiro.
LU MII ir dziļas vēsturiskas saknes un sākotnēji
iedibināta harmonizētas sadarbības kultūra starp institūtu
un tā dibinātāju – Latvijas Universitāti. LU MII redz savu
vietu Latvijas Universitātes kā zinātnes universitātes
ekosistēmā arī augstākās izglītības pašreizējo reformu
gaisotnē. Tādējādi LU MII uzskata par pamatotu rīcību
arī saturiski un strukturāli harmonizēt savu un LU
stratēģiju – nevis rakstot jaunu stratēģisko dokumentu,
bet adaptējot apstiprināto LU stratēģiju. LU MII ir
izvērtējis LU stratēģijā noteiktos uzstādījumus – tos
akceptējot pilnībā vai, ievērojot institūta darbības
specifiku, daļēji modificējot vai papildinot.
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2021-2027
MISIJA
Matemātika un datorzinātne izglītībai,
tautsaimniecībai un sabiedrībai
LU MII īsteno fundamentālos un lietišķos pētījumus matemātikā un datorzinātnē
un to saskares nozarēs, nodod zināšanas, piedaloties akadēmiskās izglītības
īstenošanā un sadarbojoties ar industriju, kā arī izstrādā Latvijas sabiedrībai
nozīmīgus informācijas un tehnoloģiju risinājumus.

2021-2027
VĪZIJA
Izcilība, atbildība, attīstība
LU MII ir starptautiski atzīts fundamentālās un lietišķās zinātnes centrs
matemātikā un datorzinātnē.
LU MII veido starpdisciplināru, atvērtu un uz inovācijām vērstu, izcilu darba un
ideju jaunrades vidi.
LU MII sniedz būtisku ieguldījumu valsts ilgtspējīgā attīstībā un ekonomikas
digitālajā transformācijā.
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2021-2027
VĒRTĪBAS
Institūts ir starptautiski atzīts fundamentālās un lietišķās
Zinātnes un
inovāciju izcilība zinātnes centrs matemātikā un datorzinātnē.
Augsta zinātniskās un profesionālās darbības kvalitāte ir
LU MII pastāvēšanas un Latvijas sabiedrības atbalsta
stūrakmens.
Zinātnē balstīta Institūta zinātniskā darbība un darbinieku profesionālā
kompetence veido LU MII starptautiskās reputācijas un
attīstība
konkurētspējas pamatu.
Institūts ir augstu novērtēts partneris starptautiskajā
Sadarbība
sadarbībā pētniecības (publikācijas, projekti) un inovāciju
jomā. LU MII ir atbildīgs un uz aktīvu sadarbību vērsts
akadēmiskā un IKT jomas profesionālā darba dalībnieks,
nodrošina tehnoloģiju pārnesi sadarbībā ar augstāko
izglītību un industriju.
Inovācijas, tāpat kā izcilas zinātniskās publikācijas,
Inovācijas
apliecina institūta darbības rezultatīvos rādītājus.
jaunradei
Inovācijas ir pateicīgs darbības veids darbinieku jaunradei,
kā arī ir apliecinājums institūta personāla intelektuālam
potenciālam.
Jauni cilvēki, kas ir apliecinājuši sevi pētniecības un
Jauno
inovāciju darbā, sniegs ieguldījumu sabiedrības izaugsmē
zinātnieku
un turpinās Institūta attīstību nākotnē.
izaugsme
Akadēmiskā brīvība izpaužas institūta personāla tiesībās
izvēlēties zinātniskās darbības tematiku un jaunradi
Akadēmiskā
inovatīvu IKT pakalpojumu izstrādē. LU MII darbība tiek
brīvība
balstīta uz stingriem akadēmiskās ētikas principiem.
LU MII ir svarīga visu institūtā pārstāvēto pētniecības
virzienu attīstība.
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2021-2027
LU MII ATTĪSTĪBAS VIRZIENI UN MĒRĶI
LU MII laikā no 2021. līdz 2027. gadam darbību fokusēs informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju jomas septiņos attīstības virzienos. Institūts turpinās
ceļu uz augstāka zinātnes izcilības līmeņa sasniegšanu, kā arī nostiprinās savu
darbību kā inovatīvu un valstij nozīmīgu IKT pakalpojumu ieviesējs. Tādējādi
mērķtiecīgi pieaugs LU MII iesaiste un ieguldījums Latvijas sabiedrībā. Tāpat
nemainīgi viena no institūta prioritātēm būs atbalsts akadēmiskām studijām.
LU MII darbību noteicoša vērtība ir institūta personāls, tāpēc viena svarīgām
prioritātēm būs talantu attīstībai nepieciešamo nosacījumu un darba vides
nodrošināšana. Turpmākajos gados ilgtspējīga attīstība kļūs par īpašu caurviju
principu visās darbības un pārvaldes jomās. Nemainīgi darba kultūras centrā
atradīsies akadēmiskā un profesionālā kompetence, pamatotu un ilgtspējīgu
lēmumu virzība.
Atbilstoši septiņiem attīstības virzieniem izvirzīti astoņi stratēģiskie mērķi.
ATTĪSTĪBAS VIRZIENI
STRATĒĢISKIE MĒRĶI
Pamatdarbības attīstība
M1. Institūts kā starptautiski atzīts
Zinātnes izcilība
zinātnes centrs
M2. Institūts kā nacionāls inovāciju
Inovāciju izcilība
ieviesējs
M3. Institūta darbība kā Latvijas
Ieguldījums sabiedrībā
izaugsmes pamats
M4. Inovatīva vide un viesprofesūra
Akadēmisko studiju atbalsts
studijām
M5. Atbalsts matemātikai kā nozaru
pamatzinātnei
Institucionālā attīstība
M6. Uz attīstību un izcilību orientēta
Talantu attīstība
personāla politika
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Vide un pārvaldība
Organizācijas kultūra

M7. Zaļā domāšana, pievilcīga,
ilgtspējīga pētniecības vide un
efektīvs administratīvais atbalsts
M8. Iekļaujoša, uz sadarbību un
inovācijām vērsta kultūra

2021-2027
Zinātnes izcilība
M1. Institūts kā starptautiski atzīts zinātnes centrs
LU MII mērķis ir stiprināt tā pētnieku zinātnisko izcilību, veicināt
starpdisciplināros pētījumus un starptautisko sadarbību, palielināt jauno
zinātnieku īpatsvaru un iekļauties starptautiskos projektos un konsorcijos.
LU MII veicinās sadarbību starp pētniekiem, institūta struktūrvienībām un
ārējiem partneriem starptautiski atzītu un starpdisciplināru pētījumu īstenošanai.
LU MII kļūs par starptautisku centru zinātnes sadarbībai un attīstībai.
R.1.1. Pētniecības izcilība
U.1.1.1. Stiprināt zinātnisko izcilību stratēģiskajās specializācijas jomās un
prioritārajos pētniecības virzienos.
U.1.1.2. Nodrošināt uz izcilību vērstu zinātnisko rezultātu kvalitāti, radīt atbalsta
sistēmu starptautiski atzītu izcilu pētījumu īstenošanai.
U.1.1.3. Palielināt pētniecības kapacitāti, tostarp fundamentālajā zinātnē.
U.1.1.4. Nodrošināt jaunu zinātnieku izaugsmes un ilgtspējīgas attīstības caurviju
principu īstenošanu zinātniskajā darbībā.
R.1.2. Starpdisciplināri pētījumi
U.1.2.1. Radīt atbalsta sistēmu un veicināt sadarbību starp pētniekiem, LU MII
struktūrvienībām un ārējiem partneriem starptautiski atzītu starpdisciplināru
pētījumu īstenošanai.
U.1.2.2. Veicināt starpdisciplināras tīklošanās, zināšanu apmaiņas aktivitātes un
attīstīt starptautiskas sadarbības platformas.
R.1.3. Atvērtā zinātne
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U.1.3.1. Nodrošināt LU MII veikto pētījumu rezultātu publicēšanu zinātniskajai
un plašākai sabiedrībai pieejamā veidā, nodrošināt pētījumu datu pieejamību
atbilstoši FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable) principiem.
R.1.4. Starptautiskā atpazīstamība
U.1.4.1. Veidot LU MII kā starptautisku centru zinātnes sadarbībai un attīstībai.
U.1.4.2. Attīstīt sadarbību ar ārvalstu zinātniskajiem institūtiem un
komersantiem, veidot jaunus pētnieciskus konsorcijus.
U.1.4.3. Intensificēt un dažādot LU MII pētnieku dalību starptautiskos tīklos un
zinātniskajās aktivitātēs.
Lai virzītos uz zinātnisko izcilību un palielinātu pētniecības kapacitāti
fundamentālajā zinātnē, LU MII koncentrēsies uz zināšanu paplašināšanu
stratēģiskās specializācijas jomās un prioritārajos pētniecības virzienos,
iekļausies starptautiskajā vidē un palielinās jauno zinātnieku īpatsvaru.
Plašāka zinātnes internacionalizācija, piesaistot augsti kvalificētus viespētniekus
un jaunos zinātniekus, kuri ir ieguvuši doktora grādu ārvalstu augstākās izglītības
institūcijās, un atvērtība starptautiskajai sadarbībai ļaus LU MII veiksmīgi attīstīt
esošās un izveidot jaunas partnerības ar starptautiska līmeņa zinātniskajiem
institūtiem un komersantiem.
LU MII unikalitāte sakņojas plašajā zinātņu nozaru pārklājumā, sniedzot iespējas
radīt jaunas starpdisciplināras zināšanas un veidot inovatīvus IKT risinājumus
sabiedrībai. Īstenojot starpdisciplināras tīklošanās, zināšanu apmaiņas darbības
un iesaistoties vairāku akadēmisko struktūru sadarbības projektos, ievērojami
bagātināsies LU MII jaunrades potenciāls.
Padziļināta sadarbība ar Latvijas reģionālajām augstskolām sekmēs kopīgu
akadēmiskās darbības izcilību un starptautisku atpazīstamību, jo īpaši
matemātikas jomā.
Orientējoties institūta darbībā uz pētniecības izaugsmi sadarbībā ar komersantiem
un uz komersantu pasūtījumiem institūtam, tiks nodrošināta tehnoloģiju pārnese
un institūta pētniecības rezultātu ietekme uz ekonomiku.
Vienotas reģionālo augstskolu profesūras sistēmas izveide (īpaši matemātikā)
veicinās kopīgu doktora studiju programmu īstenošanu ārvalstu un Latvijas
augstskolās. Efektīvāka pārvaldība stiprinās studiju kvalitāti un zinātnisko
darbību.
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Inovāciju izcilība
M2. Institūts kā nacionāls inovāciju ieviesējs
Institūts nodrošina pilnu inovatīvu pakalpojumu jaunrades ciklu: zinātne,
pētniecība, inovācijas (tehnoloģiju gatavības līmeņi: technology readiness levels
TRL0-TRL9). Inovāciju rašanās institūtā tipiski ir saistīta ar institūta darbību einfrastruktūras starptautiskos konsorcijos, bieži vien kā starpdisciplināri
risinājumi. Tādējādi institūts praksē realizē zinātības un tehnoloģiju pārnesi
Latvijā no ārzemēm.
R.2.1. Esošo institūta zīmolu attīstīšana
U. 2.1.1. CERT darbības turpmāka attīstība
U.2.1.2. NIC darbības attīstība
U.2.1.3. Valodu tehnoloģiju, CLARIN attīstība
R.2.2. Finansējuma dažādošana jaunu inovatīvu pakalpojumu uzsākšanai
U.2.2.1. Eiropas struktūrfondu ierosināti raktiskās ievirzes projekti
U.2.2.2. Atjaunošanas un noturības mehānisma (ANM/RRF) iniciēti projekti
U.2.2.3. Eiropas digitālās transformācijas programmas iniciēti projekti
U.2.2.4. Sadarbība ar komersantiem
R.2.3. Inovāciju izcilība un to starptautiskā atpazīstamība
U.2.3.1. Iesaiste starptautiskos konsorcijos atbilstoši LU MII pētniecības un
inovāciju tematikai
LU MII attīsta un novērtē inovācijas atbilstoši OSLO Rokasgrāmatā1
minētajiem kritērijiem un klasifikācijai.

1

Oslo Manual 2018. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition. OECD.
Pieejams: https://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm, [Aplūkots 26.08.2021.]
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Ieguldījums sabiedrībā
M3. Institūta darbība kā Latvijas izaugsmes pamats
R.3.1. Nacionālo vērtību saglabāšana, nostiprināšana un zinātības radīšana
U.3.1.1. Attīstīt mūsdienīgus latviešu valodas resursus digitālajā vidē
U.3.1.2. Nodrošināt nacionālās identitātes, kultūras un pēctecības izzināšanu un
saglabāšanu.
U.3.1.3. Uzturēt, saglabāt un popularizēt uzkrātās intelektuālās vērtības un
zinātnes sasniegumus.
R.3.2. Sociāli un ekonomiski nozīmīgi pētījumi un inovācijas
U.3.2.1. Attīstīt kiberdrošības pētījumus un inovācijas kiberdrošības jomā
drošākai kibertelpai Latvijā.
U.3.2.2. Atbildīga, droša un paredzama augstākā līmeņa domēna .LV
pārvaldīšana un attīstība.
U.3.2.3. Sadarbība ar uzņēmumiem praktiskas ievirzes pētījumu īstenošanā.
R.3.3. Ilgtspējīgu vērtību radīšana un sabiedrības labbūtība
U.3.3.1. Sekot ilgtspējīgas attīstības principiem visās LU MII darbības jomās.
U.3.3.2. Dalīties zinātībā un stiprināt sadarbību ar vietējiem un ārvalstu
partneriem un plašāku sabiedrību.
U.3.3.3. Nodrošināt vienlīdzības principu ievērošanu pētniecībā un izglītībā.
R.3.4. Institūta kā vērtības stiprināšana sabiedrībā
U.3.4.1. Novērot LU MII pienesumu Latvijas tautsaimniecībai, sabiedrības
izglītības attīstībai un palielināt LU MII ieguldījumu.
U.3.4.2. Paaugstināt akadēmisko zināšanu vērtību sabiedrībā, risinot būtiskus
sociālos izaicinājumus pētniecības un studiju procesā un izglītojot sabiedrību.
U.3.4.3. Sekmēt LU MII zinātnes sasniegumu popularizēšanu sabiedrībā,
veicinot zinātnieku atpazīstamību.
Institūts sabiedrības interesēs turpinās sniegt ieguldījumu nacionālās identitātes
un nacionālo bagātību saglabāšanā un attīstīšanā, kā arī uzturēs un nodrošinās
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brīvu piekļuvi uzkrātajām intelektuālajām vērtībām, kolekcijām un zinātnes
sasniegumiem. Visas universitātes saimes un institūta atvērtība kopradei ar
komersantiem un publisko sektoru būs ambiciozs izaicinājums.
LU MII mudinās akadēmiskās kopienas locekļus izmantot viņu akadēmisko
brīvību un piedalīties publiskās diskusijās, rosinot un atbalstot atklātas diskusijas
par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem.

2021-2027
Akadēmisko studiju atbalsts
M4. Inovatīva vide un viesprofesūra studijām
Reformas augstākajā izglītībā vēl izteiktāk iezīmē institūta un universitātes
sadarbības lomu zinātniskās universitātes ekosistēmā. LU studiju piedāvājuma
daudzveidība Latvijā, ko LU stiprinās, mainot studiju procesu, tajā vēl ciešāk
integrējot arī Institūtā veikto zinātnisko darbību. Vairāk uzmanības tiks pievērsts
tam, lai studenti augstākās izglītības procesā varētu saņemt personīgās pilnveides
iespējas un atbalstu institūtā. Izteikti starpdisciplinārā pētniecība Institūtā
harmonizē ar nākotnes darba tirgus attīstības prognozēm, paplašinot studiju
piedāvājumus un starpdisciplināru zināšanu ietveršanu studiju programmās.
R.4.1. Zinātnē un praksē balstītas studijas
U.4.1.1. Iesaistīt studentus LU MII projektu izpildē.
U.4.1.2. Nodrošināt bakalaura, maģistra darbu un doktora promocijas darbu
vadītājus un darbu tematus, kas tiek balstīti uz praktiskiem LU MII projektiem.
U.4.1.3. Iesaistīt studentus struktūrdaļu zinātniskajos semināros.
R.4.2. Studentu piekļuve institūta aprēķinu videi un inovatīvai
komunikāciju un mēdiju videi.
U.4.2.1. Aprēķinu vide studijām.
U.4.2.2. Datorspeciālistu konsultatīvs atbalsts studiju darbam institūta
infrastruktūrā.
U.4.2.3. Studiju / komersantu prakses vietas institūta infrastruktūrā un piesaiste
ikdienas darbam projektos.
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R.4.3. Institūta darbinieku profesionālās un zinātniskās kompetences
pārnese augstākajā izglītībā
U.4.3.1. Institūta darbinieku profesūras amati augstskolā.
U.4.3.2. Institūta organizatorisks atbalsts viesprofesūras sistēmai reģionālajās
augstskolās.
U.4.3.3. Uz institūtā praktiskās pieredzes balstītu mācību grāmatu un kursu
sagatavošana.
Studentu zinātniskais un praktiskais darbs institūtā var sekmēt izcilību
akadēmiskajās studijās augstskolā. Šajā ziņā abpusēja iekļaujoša pieeja
izglītošanai gan institūtā, gan augstskolā nodrošina visaugstāko studiju
rezultativitāti. Tā ir atvērta vide iniciatīvai un inovāciju izaugsmei studijās.
Akadēmiskās studijas universitātē kopā ar institūta atbalstu efektīvi nodrošina LU
stratēģijā noteiktos uzdevumus un pārmaiņas studiju procesā. Pieaugošais
pieprasījums pēc studiju programmām, kuras ir vairāk pielāgojamas studentu
individuālajām interesēm un vajadzībām, studiju programmām ar
apakšprogrammām un moduļiem, kas nodrošina studējošajiem plašākas satura
izvēles iespējas, arvien nozīmīgāk iezīmē institūta lomu studijās.

2021-2027
Akadēmisko studiju atbalsts
M5. Atbalsts matemātikai kā nozaru pamatzinātnei
Matemātika ir nepieciešama visur – domāšanā (loģikā), mūsu ikdienā, bez tās
neiztiek neviena zinātnes joma. Mūsdienās matemātikai pašai kā tādai ir grūti
saņemt atbalstu praktiskās ievirzes projektos, ja vien matemātiskais rezultāts per
se nav izcils.
Institūta stratēģija paredz stiprināt matemātikas lomu sabiedrībā.
R.5.1. Vienota profesūra matemātikas studijām reģionālajās augstskolās.
U.5.1.1. Institūta organizatoriskais atbalsts vienotai viesprofesūrai matemātikā.
U.5.1.2. Institūta papildinošā (adjunct) profesūra matemātikai reģionālajās
augstskolās (faktiski realizējot principu – profesors kā pakalpojums).
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U.5.1.3. LU MII kā vide papildinošai akadēmiskai darbībai (adjunct scholar),
piesaistot citu augstskolu pārstāvjus.
R.5.2. Vide komersantu pieprasītai matemātikai
U.5.2.1. Institūta papildinošā (adjunct) profesūra komersantu apmācībai
matemātikā Eiropas digitālās transformācijas programmas ietvaros.
U.5.2.2. Vide komersantu praksei Eiropas digitālās transformācijas programmas
ietvaros.
R.5.3. Matemātikas loma institūta projektos
U.5.3.1. Matemātika institūta tehnoloģiju projektos (entropija kvantu
mikroprocesoros, mākslīgā intelekta lietojumi).
U.5.3.2. Sociāla rakstura projekti (risku novērtējumi, lēmumu pieņemšana).

2021-2027
Talantu attīstība
M6. Uz attīstību un izcilību orientēta personāla politika
LU MII mērķis ir nodrošināt personāla attīstību, izaugsmi un atjaunotni. LU MII
izveidos uz sniegumu balstīta personāla izaugsmes sistēmu, ieskaitot
konkurētspējīgu un motivējošu personāla atalgojuma sistēmu. Definēs un
iedzīvinās akadēmiskā personāla karjeras attīstības iespējas. LU MII izveidos
jauno talantu (studējošo) piesaistes sistēmu un veicinās starptautisko mobilitāti.
R.6.1. Akadēmiskā un vispārējā personāla attīstība
U.6.1.1. Izveidot uz sniegumu balstītu personāla vadības sistēmu, tostarp
integrējot nozaru specifikai atbilstošus zinātniskos rezultātus.
U.6.1.2. Ieviest konkurētspējīgu un motivējošu personāla atalgojuma sistēmu.
U.6.1.3. Stiprināt studiju un zinātniskās darbības atbalsta mehānismu un
kapacitāti.
U.6.1.4. Stiprināt personāla kapacitāti projektu vadības un inovatīvu tehnoloģiju
izstrādes jomās.
R.6.2. Akadēmiskā personāla izaugsme un atjaunotne
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U.6.2.1. Definēt un iedzīvināt akadēmiskā personāla karjeras attīstības ceļa
iespējas.
U.6.2.2. Līdzsvarot zinātniskā personāla vecuma struktūru, veicinot atjaunotni,
palielināt jauno zinātnieku un vidējā vecumposma akadēmiskā personāla
īpatsvaru kopējā akadēmiskā personāla skaitā.
U.6.2.3. Paaugstināt LU MII pamatdarbā nodarbinātā personāla īpatsvaru.
U.6.2.4. Noteikt amata vērtēšanas kritērijus un prasības atbilstoši snieguma
līmenim.
U.6.2.5. Veidot vietējā un ārvalstu akadēmiskā personāla, jauno talantu piesaistes
sistēmu un veicināt starptautisko mobilitāti.
Vērība un rūpes par katra indivīda talantu un stiprajām pusēm, jaunu talantīgu
kolēģu un studējošo piesaiste, attīstīšana un noturēšana ir stratēģisko izvēļu
stūrakmens. Tiks izveidota spēcīga saikne starp to, kā institūtā īsteno savus
stratēģiskos mērķus, un to, kā šo mērķu sasniegšanā līdzdarbojas visa LU MII
saime.
Lai attīstītu un saglabātu talantus un padarītu akadēmisko karjeru pievilcīgāku,
LU MII definēs akadēmiskā personāla karjeras ceļa iespējas, pilnveidos
motivācijas sistēmu un centīsies tās iedzīvināt praksē.
LU MII veicinās turpmāku abu akadēmiskās karjeras veidu – pētniecības un
inovatīvas inženieru darbības savstarpējo sadarbību un integrāciju.
Tiks turpināts iesāktais darbs pie personāla motivācijas un atalgojuma sistēmas
pilnveides, lai personālam būtu arvien sekmīgāk iespējams sniegt ieguldījumu
LU MII stratēģisko mērķu sasniegšanā.
Tiks izveidota uz sniegumu balstīta personāla vadība, tostarp izmantojot nozaru
specifikai atbilstošu akadēmiskās karjeras vērtēšanas kritēriju kopumu, kas ietver
plašu ietekmes definīciju, nevis tikai tradicionālos kvantitatīvos bibliometriskos
rādītājus.

2021-2027
Vide un pārvaldība
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M7. Zaļā domāšana, pievilcīga, ilgtspējīga darba vide un efektīvs
administratīvs atbalsts
LU MII mērķis ir izveidot ilgtspējīgu pārvaldību un virzīties uz klimatneitrālu
darbību, attīstīt inovatīvu un digitālu pētniecības un darba vidi, kā arī nodrošināt
efektīvu organizatorisko pārvaldību. LU MII attīstīs videi draudzīgu
infrastruktūru atbilstoši “zaļās pieejas” koncepcijai, t.sk. samazinot nelabvēlīgo
ietekmi uz vidi, nodrošinot ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu. LU MII
paaugstinās pētniecības infrastruktūras drošību un pievilcību.
R.7.1. Ilgtspējīga pārvaldība un virzība uz klimatneitrālu institūta uzturēšanu.
U.7.1.1. Nodrošināt investīciju un infrastruktūras ilgtspēju, samazinot
nelabvēlīgo ietekmi uz darba vidi, nodrošinot ilgtspējīgu resursu izmantošanu.
U.7.1.2. Attīstīt videi draudzīgu infrastruktūru atbilstoši “zaļās pieejas”
koncepcijai.
U.7.1.3. Veicināt ilgtspējīga patēriņa paradumus.
R.7.2. Inovatīva un digitāla pētniecības un darba vide
U.7.2.1. Paaugstināt pētniecības infrastruktūras pievilcību, izvēloties inovatīvus
infrastruktūras atjaunošanas un uzturēšanas risinājumus.
U.7.2.2. Sekmēt institūta darbības procesu digitalizāciju.
R.7.3. Efektīva organizatoriskā pārvaldība
U.7.3.1. Pielāgot institūta administratīvo struktūru LU MII stratēģisko mērķu
īstenošanai, nosakot atbilstošu atbildību un funkciju sadalījumu.
U.7.3.2. Paaugstināt institūta administratīvās pārvaldības efektivitāti.
U.7.3.3. Nodrošināt savlaicīgu informācijas sniegšanu trešajām pusēm pēc
pieprasījuma.
U.7.3.4. Nodrošināt datu drošības un personas datu aizsardzības vadības sistēmu,
tostarp izvērtējot iespējamos riskus.
U.7.3.5. Attīstīt efektīvu projektu vadības sistēmu, sadarbojoties ar projektu
vadītājiem un struktūrdaļām.
Viens no pievilcīgas darba vides aspektiem ir atviegloti administratīvie procesi,
kas nodrošina likumu un normatīvu ievērošanu.
Inovatīvas un pievilcīgas pētniecības un darba vides radīšana, efektīvs
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums, nepārtraukta datu
drošības uzraudzība, uz cilvēku centrēta organizatoriskā pārvaldība un
administratīvais atbalsts veicinās institūta izcilību.
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2021-2027
Organizācijas kultūra
M8. Iekļaujoša, uz sadarbību un inovācijām vērsta kultūra
LU MII mērķis ir nodrošināt personāla labbūtību, attīstīt vērtīborientētu un
iekļaujošu kultūru. LU MII nodrošinās vidi, kas veicina inovācijas,
novatoriskumu un radošumu. Tiks turpināts darbs pie akadēmiskā godīguma un
ētikas principu ieviešanas pētniecības procesā. LU MII veicinās
internacionalizāciju un atvērtību sadarbībai un attīstīs organizācijas kultūru, kas
balstīta uz vērtībām un uzskatiem, ētisku un vienlīdzīgu attieksmi, sadarbību,
augstu darba un komunikācijas kultūru, izveidojot veselīga un aktīva dzīvesveida
atbalstošu vidi. LU MII attīstīs kvalitatīvu atbalsta sistēmu ārvalstu
vieslektoriem, pētniekiem un studentiem, vienlaicīgi sekmējot personāla
motivāciju pilnīgāk iekļauties globālās akadēmiskās darbības procesos. Pamatā
tiks LU MII izveidos konsorcijus ar augstskolām un citām zinātniskajām
institūcijām un līdzdarbosies starptautiskajos sadarbības tīklos.
R.8.1. Personāla labbūtība, vērtīborientēta un iekļaujoša kultūra
U.8.1.1. Attīstīt organizācijas kultūru, kas balstīta uz vērtībām un uzskatiem,
ētisku un vienlīdzīgu attieksmi, sadarbību, augstu darba un komunikācijas
kultūru.
U.8.1.2. Nodrošināt pētniecības procesā akadēmiskā godīguma un ētikas principu
ievērošanu.
U.8.1.3. Izveidot veselīga un aktīva dzīvesveida atbalsta vidi.
R.8.2. Inovācijas, novatoriskumu, iniciatīvu un radošumu veicinoša domāšana
un darba vide
U.8.2.1. Stiprināt organizatorisko kultūru, kas veicina inovācijas, novatoriskumu
un radošu domāšanu.
U.8.2.2. Sekmēt radošumu veicinošu un inovācijas sekmējošu kompetenču,
metožu un rīku pielietošanu.
U.8.2.3. Nodrošināt uz procesu pilnveidi un efektivitāti vērstu darbību.
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R.8.3. Internacionalizācija un atvērtība sadarbībai
U.8.3.1. Paplašināt institūta darbinieku starptautisko sadarbību pētniecībā un
inovatīvu projektu un IKT risinājumu ieviešanā.
U.8.3.2. Attīstīt atbalsta sistēmu darbinieku profesionālai apmācībai ārzemēs.
U.8.3.3. Sekmēt institūta darbinieku piedalīšanos starptautiskajās konferencēs, lai
veicinātu turpmāku profesionālu sadarbību.
U.8.3.4. Sekmēt starptautisku tīklošanu profesionālu pienākumu izpildes
atbalstam.
U.8.3.5. Sekmēt personāla motivāciju pilnīgāk iekļauties globālās akadēmiskās
darbības procesos un iegūt starptautisku pieredzi.
U.8.3.6. Veidot konsorcijus ar starptautisku projektu izpildītājiem un
līdzdarboties starptautiskajās profesionālajās organizācijās.
LU MII darbiniekiem, viņu uzvedībai un lomai sabiedrībā ir tieša saikne ar
organizācijas panākumiem vai neveiksmēm. Darbiniekus saista iespēja strādāt
organizācijā, kuru viņi apbrīno, kuras vērtības sakrīt ar viņu pašu. Būtiskas būs
rūpes par darba vidi, kultūru un iespēju veikt jēgpilnu darbu.
LU MII stimulēs novatoriskumu un radošumu, uzlabojot darba vidi, priekšplānā
izvirzot vērtīborientētas un iekļaujošas kultūras stiprināšanu.
LU MII kļūs atvērta starptautiskām partnerībām, lai kopīgiem spēkiem piedāvātu
inovatīvus risinājumus, kā sabiedrībā efektīvi veikt digitālās transformācijas
uzdevumus.

2021-2027
GALVENIE SNIEGUMA RĀDĪTĀJI

Talantu
attīstība

Uz attīstību un
izcilību orientēta
personāla
politika

Pētnieku skaits ar H-indeksu vismaz
10 (SCOPUS vai Web of Science
datubāzē)
Publikācijas, kas indeksētas SCOPUS
vai Web of Science*

4

6

8

50

55

60
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Vide un
pārvaldība

Organizācijas
kultūra

Zaļā domāšana,
pievilcīga,
ilgtspējīga
universitātes
vide un efektīvs
administratīvais
atbalsts
Iekļaujoša, uz
sadarbību un
inovācijām
vērsta kultūra

Koppublikācijas ar ārvalstu
partneriem*
Koppublikācijas ar industrijas
partneriem*
Akadēmiskais personāls PLE
izteiksmē*
Jaunākā akadēmiskā personāla
īpatsvars personāla skaitā (%)
Vadīto maģistra darbu skaits*
Vadīto doktorantu skaits*
Pilnībā īstenota transformācija
atbilstoši Latvijas normatīvajam
regulējumam

9

13

18

2

4

6

47

50

53

N/A

20%

33%

9
5
N/A

12
9
Jā

15
12
Jā

LU MI zinātniskā personāla, kurš
pēdējo piecu gadu laikā ir ieguvis
akadēmiskā darba pieredzi vai
apmācību ārvalstīs LU MII personāla
skaitā (%)
Dalība Eiropas pētniecības
infrastruktūrās
Dalība reģionālos, Eiropas vai
plašākos tīklošanās projektos

N/A

5%

10%

2

3

4

4

6

8

* – vidējais rādītājs gadā pa 3 gadiem, ietverot atskaites gadu un divus iepriekšējos (lai
izlīdzinātu rādītāja iespējamās svārstības pa gadiem).

Talantu
attīstība

Vide un
pārvaldība

Organizācijas
kultūra

Uz attīstību un
izcilību orientēta
personāla
politika
Zaļā domāšana,
pievilcīga,
ilgtspējīga darba
vide un efektīvs
administratīvais
atbalsts
Iekļaujoša, uz
sadarbību un
inovācijām
vērsta kultūra

CERT attīstības stratēģija (skat pielikums 1)
NIC attīstības stratēģija
Institūta Mākslīgā intelekta laboratorijas AiLAB zīmola attīstības
stratēģija
Valsts pārvades institūciju skaits, kuras 2
3
4
monitorē LU MII inovatīvos
pakalpojumu
Izveidoti jaunuzņēmumi ar LUMII
1
2
3
pētnieku līdzdalību
Uzsākto jauno inovatīvo pakalpojumu
skaits

N/A

1

1

Dalība starptautiskajos konsorcijos
inovāciju jomā (skaits)

N/A

1

2

CERT attīstības stratēģija (skat. 1.pielikums)
NIC attīstības stratēģija
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Talantu
attīstība

Vide un
pārvaldība

Organizācijas
kultūra

Talantu
attīstība

Vide un
pārvaldība

Organizācijas
kultūra

Uz attīstību un
izcilību orientēta
personāla
politika

Pētniecībai piesaistītais privātā
sektora vai publiskais mērķa
finansējums (EUR/tūkstošos)
Publiskā finansējuma apjoms % pret
institūta ieņēmumiem
LU kā dibinātāja novērtējums
institūtam (Sadarbības padomes
lēmums)

1 100

1 500

3 000

45%

40%

35%

N/A

pozitīvs

pozitīvs

Sabiedrībā atzītu zīmolu skaits
LU MII reputācija Latvijas
sabiedriskās domas vērtējumā
(reputācijas indekss) un atpazīstamība
(%)

3
63/97%

4
63/97%

5
68/98%

Uz attīstību un
izcilību orientēta
personāla
politika
Zaļā domāšana,
pievilcīga,
ilgtspējīga darba
vide un efektīvs
administratīvais
atbalsts

LU MII darbos iesaistīto studentu
skaits
LU MII darbinieku skaits, kuri
piedalās augstākajā izglītībā
Dalība zinātņu universitāšu
ekosistēmā / universitāšu skaits

5

5+10

5+20

20

23

25

N/A

Jā/1

Jā/2

Iekļaujoša, uz
sadarbību un
inovācijām
vērsta kultūra

Reģionālās augstskolas, ar kurām
noslēgti viesprofesūras līgumi
Starpdisciplināri projekti ar
matemātikas iesaisti (skaits)

N/A

1

2

N/A

1

2

Zaļā domāšana,
pievilcīga,
ilgtspējīga darba
vide un efektīvs
administratīvais
atbalsts
Iekļaujoša, uz
sadarbību un
inovācijām
vērsta kultūra
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2021-2027
STRATĒĢIJAS IEVIEŠANAS PRINCIPI UN
PRIEKŠNOTEIKUMI
Stratēģija izstrādāta un darbības virzieni noteikti, ņemot vērā ārējos ietekmes
faktorus un izvērtējot LU MII izaugsmes iespējas.
Stratēģijas ieviešanas priekšnoteikumi
1.
Vadības apņēmība īstenot stratēģiju un LU MII struktūrdaļu apņēmība
nodrošināt institūta darbības līderību.
2.
Izvirzīto mērķu sasniegšanas sistemātiska un efektīva pārraudzība.
3.
Struktūrdaļu izaugsme atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem.
4.
Reformu sasniegšanas pasākumu skaidra integrēšana ikdienas procesos.
5.
Pārredzama normatīvā un finansiālā bāze pētniecības un institūta darbības
nodrošināšanai ilgtermiņā.
6.
Stratēģisko uzdevumu saskaņojums ar institūtu pārraugošām institūcijām
(LU, IZM, AM, SM, VARAM) sabiedriskā labuma nodrošināšanai.
Lai nodrošinātu stratēģisko mērķu sasniegšanu, institūta darbība tiek reformēta
atbilstoši pārmaiņu ceļa kartē noteiktajam. Pārmaiņu ceļa kartē ietvertie pasākumi
tiks ieviesti trīs pēctecīgos posmos:
Pārmaiņu ceļa karte
I
posms. Ilgtermiņā institūtam noteikto pārmaiņu saskaņošana un LU MII
kolektīva apņemšanās.
Pasākumi:
•
Stratēģijas un Stratēģijas ieviešanas plāna saskaņošana (LU, IZM, AM,
SM, VARAM u. c.), ievērojot likumu un citu regulējošo normatīvu reformu
prasības, starptautisko ekspertu rekomendācijas un Eiropas Digitālās
transformācijas programmas iespējas.
•
Institūta nozīmīgāko zīmolu Stratēģiskās attīstības aktualizācija atbilstoši
ārējām izrietošām pārmaiņu prasībām.
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•
Stratēģiskajām pārmaiņām nepieciešamo resursu nodrošināšana un uz
stratēģisko mērķu sasniegšanu orientētas kultūras veidošana.
II
posms. Vienotas stratēģiskās pārvaldības pieejas īstenošana.
Pasākumi:
•
Izvērtēti LU MII , struktūrvienību un darbinieku snieguma rādītāji un
izveidoti stimuli snieguma veicināšanai.
•
Nodrošināti rezultātu sasniegšanai nepieciešamie priekšnoteikumi,
informējot nodarbinātos un izskaidrojot stratēģisko mērķu un rīcības virzienu
nepieciešamību.
•
Nodrošināts atbalsts vadītājiem uz sniegumu orientētas organizācijas
kultūras attīstīšanai, personalizētai ieviešanai atkarībā no darbības jomas,
specifikas un noteiktiem darbības uzdevumiem.
III posms. Izcilība un vēlamais sniegums.
Pasākumi:
•
Ikgadēja LU MII vadības īstenota stratēģiskā pārskate, kas ietver
stratēģisko mērķu sasniegšanas monitoringu, rezultātu analīzi, SVID
aktualizēšanu un funkcionālo plānu izveidi vai pārskatīšanu.
•
Stratēģijas aktualizācija, veicot grozījumus atbilstoši ikgadējā stratēģiskajā
pārskatē izdarītajiem secinājumiem.
Stratēģiskās pārvaldības process ir dinamisks un vērsts uz stratēģisko mērķu
sasniegšanu. LU MII novērtē rezultātus un pilnveido īstenotās pieejas un
risinājumus. Stratēģisko mērķu sasniegšanas līmeņa noteikšanai tiek īstenota
regulāra stratēģiskā pārskate, pēc kuras var tikt pieņemts lēmums par
grozījumiem stratēģiskajos mērķos, rīcības plānā, programmās un rezultatīvajos
rādītājos.
Darbības tiek plānotas, koordinētas un izvērtētas, veidojot un īstenojot ar
stratēģiskajiem rīcības plāniem un programmām saskaņotus aktivitāšu plānus un
operatīvas rīcības.

22

1.pielikums
CERT.LV STRATĒĢIJA IEVADS
CERT.LV ir Latvijas nacionālā un valdības informācijas tehnoloģiju drošības
incidentu reaģēšanas vienība, kas ir izveidota, balstoties uz Informācijas
tehnoloģiju drošības likumu2 (turpmāk – IT Drošības likums).
CERT.LV ir Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta
(turpmāk - LU MII) laboratorija. Atbilstoši iekšējiem procesiem un CERT.LV
laboratorijas nolikumam3 LU MII nodrošina CERT.LV centralizētos
pakalpojumus (grāmatvedība, personāla pārvaldība, lietvedība, iepirkumi, u.c.)
CERT.LV darbojas Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas pakļautībā.
Sadarbība starp CERT.LV un Aizsardzības ministriju ir noteikta Informācijas
tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas uzdevumu un tiesību deleģēšanas
līgumā, kas tiek noslēgts katru gadu un ir spēkā vienu kalendāro gadu, kā arī IT
Drošības likumā. CERT.LV ir jānodrošina IT Drošības likumā noteikto
uzdevumu izpilde4.
Pamatojoties uz noteiktajiem uzdevumiem, tiek plānots laboratorijas gada
budžets. CERT.LV darbību finansē Aizsardzības ministrija no valsts budžeta.
Papildus iespējams piesaistīt finansējumu no Eiropas Savienības finansētiem
projektiem.
CERT.LV laboratorijas vadītāju ieceļ LU MII vadība, laboratorijas vadītājs
atskaitās LU MII direktoram.
Deleģējuma līguma ietvarā CERT.LV gatavo ceturkšņa atskaites (klasifikācija IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA) Aizsardzības ministrijai. Balstoties uz šīm
atskaitēm, tiek izveidota publiskā ceturkšņa atskaite. Par kalendāro gadu tiek
gatavota arī gada publiskā atskaite. Šī atskaite tiek tulkota arī angliski. Publiskās
atskaites tiek publicētas CERT.LV mājas lapā5.
CERT.LV kopš 2016. gada ir Trusted Introducer sertificēta komanda6.
Sertifikācija paredz IT drošības incidentu novēršanas institūciju (CSIRT)
brieduma novērtēšanu atbilstoši vienotam modelim. Vērtēti tiek organizatoriskie
2

Informācijas tehnoloģiju drošības likums, https://likumi.lv/ta/id/220962-informacijas-tehnologiju-drosibas-likums
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta (LU MII) CERT.LV LABORATORIJAS nolikums,
apstiprināts LUMII Zinātniskās padomes sēdē 17.07.2012.
4 Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 5.pants, https://likumi.lv/ta/id/220962-informacijas-tehnologijudrosibaslikums
5
CERT.LV publiskās atskaites, https://cert.lv/lv/par-mums/parskati
6 Trusted Introducer sertifikāts, https://cert.lv/lv/2016/10/cert-lv-ir-sertificets-trusted-introducer-servisa
3
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procesi, cilvēkresursi un organizācijas darbībā izmantotie rīki un procedūras.
Sertifikācija notiek, ja institūcijas vērtējamie parametri sasniedz nepieciešamo
minimālo novērtējumu, kuru apstiprina ārējs auditors. Veiksmīga sertifikācija
apliecina komandas profesionalitāti un procesu sakārtotību. Sertifikāts tiek
izsniegts uz 3 gadiem, pēc tam ir jāveic sertifikācijas uzturēšanas atkārtots
audits.
Lai nodrošinātu efektīvu sadarbību NIS CSIRT tīklā, CERT.LV pakalpojumi
tiek grupēti atbilstoši CSIRT Services Framework7 pakalpojumu struktūrai, kas
nosaka piecus pakalpojumu apgabalus:
1.
2.
3.
4.
5.

Informācijas drošības incidentu pārvaldība;
Ievainojamību pārvaldība;
Situācijas apzināšanās;
Zināšanu nodošana;
Informācijas drošības pasākumu pārvaldība.

CERT.LV stratēģija ir veidota, balstoties uz spēkā esošo Eiropas Savienības un
Latvijas normatīvā regulējuma prasībām, vienlaikus nodrošinot atbilstību IT
drošības incidentu novēršanas institūciju (CSIRT) modelim.

VĪZIJA
CERT.LV vīzija ir “Padarīt Latviju par grūtu mērķi kiberuzbrukumiem”.

MISIJA
CERT.LV misija ir “Veicināt kiberdrošību Latvijā un būt par uzticamu viedokļa
līderi Latvijas kibertelpā”.
Misijas izpilde tiek nodrošināta, nosakot CERT.LV attīstības virzienus un
mērķus, kas iekļauj situācijas uzraudzīšanu kibertelpā, incidentu koordinēšanu
un risināšanu, sabiedrības informēšanu un izglītošanu un starptautisko
sadarbību.

VĒRTĪBAS
Savu mērķu sasniegšanai CERT.LV ievēro šādus principus:
1.

Vienlīdzīga attieksme. Vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšana, neatkarīgi
no dzimuma, tautības, rases, vecuma, reliģiskās piederības vai citiem
parametriem;

7

Computer
Security Incident Response
Team
(CSIRT) Services Framework,
https://www.first.org/standards/frameworks/csirts/csirt_services_framework_v2.1.
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2.

3.

Nevainojama reputācija. CERT.LV nodarbina tikai personas ar
nevainojamu reputāciju, kuras turklāt ir tiesīgas saņemt speciālo atļauju
darbam ar valsts noslēpumu;
Profesionalitāte. Darbinieku personiskās un profesionālās izaugsmes
veicināšana, sniedzot atbalstu darbinieku zinātniskajai darbībai, papildu
kvalifikācijas un izglītības iegūšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem un
LU MII Koplīgumam89.

ATTĪSTĪBAS VIRZIENI UN MĒRĶI
CERT.LV darbības virzieni:
Ārējie – normatīvajos aktos noteiktās mērķauditorijas kiberdrošības
veicināšana, kibernoturības spēju uzlabošana, ātra reaģēšana, efektīva
sadarbība un atbalsts.
Iekšējie - CERT.LV darbības nodrošināšana, attīstība, procesu

1.

2.

efektivitāte.

Ārējie mērķi
CERT.LV darbības mērķi:
1.

2.

3.

8

Situācijas Latvijas kibertelpā apzināšana. Latvijas kibertelpas notikumu
apkopošana un analīze, lēmumu pieņēmēju atbalsts ar zināšanām un
datiem, kas nepieciešami, lai savlaicīgi prognozētu un novērstu valsts
iekšējo un ārējo apdraudējumu, kā arī uzlabotu valsts kritiskās
infrastruktūras aizsardzību.
Incidentu koordinēšana un risināšana. Atbalsts CERT.LV klientūrai
(atbilstoši prioritārajām klientu grupām) kiberincidentu un uzbrukumu
gadījumos, ienākošo ziņojumu ātra un kvalitatīva apstrāde, incidentu
cēloņu analīze, informatīvo un brīdinošo materiālu sagatavošana.
Infrastruktūras ļaunprātīgas izmantošanas iespēju mazināšana.
Ievainojamību identificēšanas un ziņošanas veicināšana, koordinētas
ievainojamību atklāšanas procesa atbalsts, iegūtās informācijas par
apdraudējumiem izplatīšana, rīku, instrukciju un skaidrojošo materiālu
sagatavošana.

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta darba koplīgums, apstiprināts 2016. gada
decembrī.

9.
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4.

5.

6.

7.

Efektīva sadarbība ar klientūru. Kontaktpersonu datu bāzes uzturēšana,
apziņošana, atbalsta nodrošināšana.
Latvijas kiberdrošības profesionāļu komūnas stiprināšana. Drošības
ekspertu grupas darbs10, sadarbība kiberdrošības mācību ietvaros, komūnas
dalībnieku tiešas saziņas nodrošināšana, atbalsts Kiberaizsardzības
vienības darbā11.
Izpratnes veicināšana par kiberdrošības jautājumiem. Regulāra
sabiedrības, valdības, institūciju vadītāju un kiberdrošības speciālistu
informēšana par notikumiem Latvijas kibertelpā; izglītojošu pasākumu,
mācību, konferenču u.c. organizēšana; brīdinošas, informējošas un
izglītojošas informācijas publicēšanas dažādos kanālos.
Starptautiskā sadarbība. Informācijas apmaiņa un sadarbība ar CSIRTu
kopienu un citiem partneriem, ES līdzfinansētu projektu īstenošana.

Iekšējie mērķi
Lai CERT.LV varētu nodrošināt uzticēto uzdevumu izpildi un demonstrēt
piešķirtā finansējuma racionālu izmantošanu, noteikti šādi mērķi:
1.

2.

3.
4.

10
11

Iekšējo procesu un kontroļu vides efektivitātes uzlabošana, iekļaujot
identificēto uzlabojumu ieviešanu, pakalpojumu aprakstu sagatavošanu
vienotā formātā un kontroļu automatizāciju.
CERT.LV vides kibernoturības stiprināšana, lai nodrošinātu kritisko
pakalpojumu sniegšanu mērķēta uzbrukuma pret CERT.LV infrastruktūru
gadījumā, iekļaujot rīcības scenāriju izveidošanu un pārbaudi,
infrastruktūras konfigurācijas pārbaudes un drošības testus un reaģēšanas
spēju uzlabošanu.
Procesu
nepārtrauktības nodrošināšana, nodrošinot tehnisko
resursu
un
darbinieku aizvietojamību.
Darbinieku profesionālās izaugsmes veicināšana, mērķtiecīgi attīstot
komandas iemaņas un prasmes. Profesionālo apmācību apmeklēšana,
sertifikācija, piedalīšanās kiberdrošības mācībās, konferencēs un darba
grupās.

Drošības ekspertu grupa (DEG), https://cert.lv/lv/iniciativas-un-aktivitates/drosibas-ekspertu-grupa-deg
Kiberaizsardzības vienība, https://cert.lv/lv/iniciativas-un-aktivitates/kiberaizsardzibas-vieniba

26

GALVENIE SNIEGUMA RĀDĪTĀJI
CERT.LV rezultatīvie rādītāji.
Rezultatīvais rādītājs
Ārējie

2021

2024

2027

Piezīmes

Klientūras pārstāvētās
20%
iestādes ar nozīmības līmeni
V6 (KI), V5
(valsts iestādes) vai V4
(pašvaldības) %, kuru
darbinieki kalendārā gada
ietvaros piedalījušies
vismaz vienā CERT.LV
pasākumā
Ievainojamas unikālas IP
7%
adreses % no uzraugāmās
kopas

60%

85%

Klientūras pārstāvju dalība
CERT.LV pasākumos. Mērķis
ir tuvoties 100% pārklājumam.
Rādītāju aprēķina, izmantojot
datus no Klientu reģistra.

6%

5%

Sūdzības par sniegtajiem
pakalpojumiem % pret
sniegtajiem pakalpojumiem

<0.1

<0.1

<0.1

Mērķis tuvoties 0%.
Rādītāju aprēķina, izmantojot
datus no Klientu reģistra un
apdraudējumu statistikas rīka
datiem.
Rādītāju aprēķina, izmantojot
datus no pieteikumu reģistra
(RTIR).

CERT.LV vides pieejamības 99%
nodrošināšana 24/7, % no
laika

99%

99%

Iekšējie
Vide ir pieejama un iespējams
nodrošināt nepārtrauktu
pakalpojumu sniegšanu (tālrunis,
e-pasts, cert.lv mājaslapa)

STRATĒĢIJAS IEVIEŠANAS PRINCIPI UN
PRIEKŠNOTEIKUMI
Pamatojoties uz stratēģijā nodefinētajiem mērķiem un attīstības virzieniem,
katru gadu tiek veidots CERT.LV gada plāns un plānots nepieciešamais gada
budžets, nodrošināmie pakalpojumi un to apjoms. CERT.LV gatavotās
ceturkšņa un gada atskaites atspoguļo uzdevumu izpildes rezultātus un ļauj
identificēt nepieciešamos uzlabojumus.

Finansējuma iegūšana un izlietojuma principi
CERT.LV finansē Aizsardzības ministrija no valsts budžeta. Budžets tiek
izmantots, lai izpildītu IT Drošības likumā un deleģējuma līgumā ar
Aizsardzības ministriju noteiktos uzdevumus. Par finansējuma izlietojumu tiek
sagatavotas ceturkšņa atskaites.
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Palielinoties kiberdrošības apdraudējumam, proporcionāli jāpalielinās arī
CERT.LV spējām un finansējuma apmēram. Finansējums papildus tiek
pieprasīts Aizsardzības ministrijai valsts budžeta plānošanas procesa ietvaros.

Stratēģijas izpildes priekšnoteikumi
Stratēģijas izpildes būtisks priekšnoteikums ir spēja nodrošināt darbinieku,
tehnisko un finansiālo resursu atbilstību uzdevumu izpildei.
Lai nodrošinātu CERT.LV stratēģisko mērķu sasniegšanu, katra mērķa izpildei
ir noteikti prioritārie uzdevumi. Gadījumā, ja resursu apjoms būs nepietiekams,
primāri tiks nodrošināta prioritāro uzdevumu izpilde un pārskatīts
apjoms/termiņi, kādā iespējams nodrošināt pārējo uzdevumu izpildi.
Sagaidāms, ka tuvāko gadu laikā būs nepieciešama CERT.LV stratēģijas
pārskatīšana, ņemot vērā 2021. gadā notiekošo darbu pie NIS2 direktīvas12 un
Eiropas Savienības Kiberdrošības stratēģijas13 izmaiņu saskaņošanas. Ir
noteikts, ka pēc šo stratēģisko regulējumu stāšanās spēkā būs jāveic izmaiņas arī
Latvijas normatīvajos aktos. Paredzams, ka līdz ar izmaiņu apstiprināšanu ES
regulējumā varētu palielināties CERT.LV deleģēto darbu apjoms.

12

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko paredz pasākumus nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa
kiberdrošību visā Savienībā un ar ko atceļ Direktīvu (ES) 2016/1148 (COM(2020) 823 final).
13 JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL, The EU's Cybersecurity Strategy for
the Digital Decade.
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